
 

 

  



 

 

 الصعود إىل الهاوية 

ي إدارة التغ 
ن فن ي مرص؟ ي لماذا فشل اإلخوان المسلمي 

 ي  السياسي فن

 أحمد محسن 

 

 مقدمة 

ة طويلة كان مفاجأة لعدد كبي  من مؤيديها. 
ي الحكم لفير

ي االستمرار فن
ن فن عدم نجاح جماعة اإلخوان المسلمي 

ن من جانب مؤيديها ومن جانب قطاع معتير    ُينظر كان    2011قبل ثورة يناير   إىل جماعة اإلخوان المسلمي 

ي مرص 
 فن
ً
ي حال حدو   ،من معارضيها عىل أنها الجماعة األكير تنظيميا

ي الحكم فوفن
  ستكون ث تغيي  سياسي فن

التغ هذا  ي 
فن رئيسية  أدوار  للعب  األبرز  اإلطار  ي  يالمرشح  هذا  ي 

وفن تقرير ،  ستيفن كوك  ي   ا كتب 
مجلس   فن

   -قبل أشهر قليلة من ثورة يناير-العالقات الخارجية األمريكية  
ً
ي مرص قريبا

توقع فيه حدوث تغيي  سياسي فن

ي تحديد مصي  هذا التغلمؤسسة العسكرية واإلخوا ل  ه سيكونوأن
 .   1ي  ي ن الدور األكير فن

 

ن قبل معارضيهم    ئا لكن ما حدث بعد ذلك، كان مفاج لم تستطع الجماعة البقاء  فلمؤيدي اإلخوان المسلمي 

ي الحكم أكير من عام واحد 
بسياسات منظمة    ا ليس هذا فحسب، بل إن خروجها من الحكم كان مصحوب  ،فن

اتخذها النظام الذي تشكل بعد االنقالب العسكري من أجل القضاء عىل التنظيم داخل مرص وشل أي 

ي قدرة له عىل الحركة والفاعلية 
 منذ الخمسينات والستينات.   لم تشهد لها الجماعة مثيال  ة أمنية حملفن

 

ي وقفت يمكن  
تفسي  هذا اإلخفاق السياسي بإحالته إىل عدد من العوامل الخارجية، كالبيئة اإلقليمية التر

ي مرص وباألخص من دول الخليج، أو من خالل عامل النخب السياسية المرصية  
ضد التحول الديموقراطي فن

التغ الكافية عىل إدارة  ي لم تكن لديها القدرة 
ة أدوار ي  السياسي بشكل فعال و لعبيالتر ي مواقف كثي 

  ا ت فن

 
1 Steven Cook, “Political Instability in Egypt,” Contingency Planning Memorandum No. 4, 2009. 



 

 

ي قامت بها  المؤسسة العسكرية 
سلبية بهذا الخصوص، ويمكن تفسي  هذا اإلخفاق من خالل األدوار التر

ة أول  ي  أدارت فيها المرحلة االنتقالية أو من خالل دعم االنقالب العسكري أثناء فير
ة التر سواء خالل الفير

، ثم تنف ي منتخب الدكتور محمد مرسي
 رئيس مدنن

ً
ي  و   ،يذ هذا االنقالب الحقا

 فن
َ
ك هذه العوامل جميعا تشير

، لذا فإن قدره الجماعة عىل السيطرة عليها أو التحكم بها  ن أنها عوامل من خارج جماعة اإلخوان المسلمي 

 محدودة.  بقر ت

 

لتفسي  إخفاق جماعة اإلخواو  البحثية تسعي  الورقة  فإن هذه  الخارجية،  العوامل   عىل 
ن كي 
الير  من 

ً
ن  بدال

ي إدارة التغ
ن فن ن عىل العوامل الداخلية الموجودة لدى الجماعة  يالمسلمي  كي 

ي مرص من خالل الير
ي  السياسي فن

ي أدت إىل حدوث هذا اإلخفاق
ي مرت    ،والتر

من خالل استقراء المصادر المختلفة، وبالعودة إىل األحداث التر

 بها الجماعة عشية ثورة يناير وما تالها من أحداث، فإن الورقة  
ُ
وع السياسي واضح ت ظهر أن غياب المشر

هذا  ي حدوث 
فن ي ساهمت 

التر الجماعة  لدى  الداخلية  الرئيسية  األسباب  من  عليه كان  والمتفق  المعالم 

ي إدارة التغ
. ياإلخفاق فن  ي  السياسي

 

 
 
المحك الثانوية  المصادر  الورقة عىل  والكتب  اعتمدت  المحكمة  الظاهرة كالمقاالت  هذه  تناولت  ي 

التر مة 

 األك
 
ي ك

 تبت عن الجماعة خالل السنوات العشر الماضية. اديمية والرسائل الجامعية التر

 

أوىل،     الباحثكخطوة  البحث  بدأ  المكتوبة     Google Scholarباستخدام محرك  األوراق  للبحث عن 

ي صدرت بعد عام  
ي مرص والتر

ن فن ي تناولت اإلخوان المسلمي 
ية التر ن ي لها عالقة    2011باللغة اإلنجلي 

والتر

السياسة ب أو  و السياسات  ي ، 
التر الرئيسية  األوراق  من  الباحث عدد  لدى  تولد  األوىل،  الفحص  من خالل 

من خالل االطالع عىل هذه األوراق، استطاع الباحث الوصول إىل  و   ،تناولت هذا الموضوع بشكل مركز 

ن الذين تناول  ة متابعوثيقة بالموضوع إضافة إىل    أوراق أخرى ذات صلة  وا هذه الموضوع عدد من الباحثي 

الباحث بالبحث عن األوراق ، ثم  بصورة منتظمة  ، قام  ي
ي جولة تالية، وباستخدام نفس المحرك البحتر

فن



 

 

ي تناولت السياسات االقتصادية 
ية والتر ن ي صدرت    المكتوبة باللغة اإلنجلي 

ن والتر لجماعة اإلخوان المسلمي 

ي تناولت اإلخ  ، ورغم أن2011بعد العام  
ة، لكن األوراق  المصادر العربية التر ي السلطة كثي 

ن فن وان المسلمي 

ي مجالت أكاديمية  
ي تناولت    ا لذ  قليلة جدا؛المحكمة منها أو المنشورة فن

ن عىل األوراق التر كي 
ي الباحث بالير

اكتقن

ن و  ي تالسياسات االقتصادية لإلخوان المسلمي 
ي ساهمت فن

ن حفالتر ي حولها. ي    حالة الجدل والنقاش اإليجانر

 

 لتكن مثال عمىلي مهم لالسياسات االقتصادية بالير    البحثخص    
ن ي تبنتها الجماعةكي 

  ، لسياسات العامة التر

ونيةمن خالل المواقع    تمم هذه النقاش  من تقيي  ا وألن جزءً    الباحث   وصفحات الجرائد، فقد عاد   اإللكير

ي ساهم فيها باحث
ن والتر ي تمت حول السياسات االقتصادية لإلخوان المسلي 

ن و إىل السجاالت والنقاشات التر

ي هذا المجال. و ومتخصص
 ن فن

 

ة جزءا من هذه األحداث ومشاركا فيها،   ي أحيان كثي 
ي محاولة لتجنب اآلثار السلبية كان الباحث فن

لكن فن

ي   تلالنحيازا 
الباحث فن ل 

 
الموضوعية، فض بمزيد من  البحث  أن يتصف  أجل  للباحث، ومن  الشخصية 

ن من خارج الوطن   ه اختيارات ية من باحثي  ن ي البداية عىل األوراق األكاديمية المكتوبة باللغة اإلنجلي 
االعتماد فن

ورة ، ليس ألنهم األفضل بالرصن ي ن عرب، ولكن العرنر ة مكتوبة باللغة العربية من باحثي  ن ، فهناك أوراق ممي 

التحليىلي األكاديمي بشكل واضح وكتبت باألساس ألغراض  ي اتسمت بالطابع 
من أجل اختيار األوراق التر

ي مادتها عىل المقابالت  
ي اعتمدت فن

ي الذي اختاره الباحث هي األوراق التر
أكاديمية. المعيار التفضيىلي الثانن

ي كانت بناء عىل أبحاث ميدانية، بحيث تكون  الش
ن أو التر خصية مع أعضاء من جماعة اإلخوان المسلمي 

 استنتاجاتها الرئيسية حصيلة المالحظة والتجربة الميدانية. 

 

لكنها  ية،  ن اإلنجلي  باللغة  الموضوع  تناولت هذا  ي 
التر األوراق  لكل  أنها قامت بحرص شامل  الورقة  ال تزعم 

ي دارت حول هذا الموضوع  ا رضحاولت أن تقدم ع
، يتسم بالشمول والعمومية ألهم األفكار والنقاشات التر

ي مرص ورغم أن الورقة تركز  
ن فن بحثية   ة تسعي إلضافة مساهم   فإنها أيضا   ،عىل حالة جماعة اإلخوان المسلمي 



 

 

ي إدارة التغيي  السياسي أثناء م  هو: سؤال أكير    عىل   تجيب
راحل التحول  لماذا تفشل الحركات السياسية فن

  ؟الديموقراطي 

 

وكانلقد   الماضية،  القليلة  العقود  خالل  الديموقراطي  التحول  دراسات  نظرية  إ هناك    تنمت  سهامات 

الديموقراطي  االنتقال  يحدث  لفهم كيف  الكثي  .  2مختلفة  واأل  وظهر  الدراسات  اإلم ور من  ي ير اق 
التر يقية 

ي يمكن أن تؤثر عليه بما يحدد فرص نجاحه أو فشلهتحاول فهم عملية التحول الديموقراطي  
، 3والعوامل التر

ا عىل عدة عوامل منها:  ن و أ،  5أو األحزاب السياسية   ،4دور النخب السياسية   وقد شملت هذه الدراسات تركي 

ي  ي  تحديد مصي  التحول الديموقراطي ل  ذلك من العوامل  وغي    ،6العامل الخارجر
البحثية هذه الورقة  ، وتأنر

ي التأثي    اولة مح
وع السياسي فن ن عىل دور المشر كي 

ي دراسات التحول الديموقراطي من خالل الير
إثراء النقاش فن

ي عىل طريقة إدارة العملية السياسية 
   ؛ أمال أن تساهم فن

َ
ي   سد فجوة لم تحظ

ي من الدراسة فن
الكافن بالقدر 

ي  ي تناولت الربيع العرنر
 .7األوراق التر
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 باعتبارها حركة سياسية تسعي إلدارة عملية التغيي  السياسي  الورقة تتعامل مع جماعة اإل 
ن خوان المسلمي 

ي قدمتها 
امج السياسية والسياسات التر وع التغيي  الخاص بها. لذلك تركز الورقة عىل الير ي مرص لصالح مشر

فن

ة من   ي الفير
ن فن الفكرية المقاربة    ، وال تركز الورقة عىل 2013وحتر منتصف    2011جماعة اإلخوان المسلمي 

بالسياسات، وال  والتصورات  ا تحليل    المرتبطة  و الفكرية  ألفكار  الجماعة،  ي قدمتها 
الفكرية ال  التر األسس 

كز بشكل أكير عىل السياقات  ،وااليدولوجية لهذه التصورات
وكيف تفاعلت هذه العملية،    بل تهدف إىل الير

ي تصورها   يث أثرت فيه وتأثرت به التصورات والرؤى مع الواقع السياسي واالقتصادي المحيط بها بح
فن

وبتعبي  آخر   ، ي
والسياسانر السياسي  لل   للمشر وع  الورقة  امج  تسع  الير ي 

فن المكتوبة  األفكار  ن هذه  بي  ربط 

ن الواقع المادي الذي تحركت فيه هذه األفكار وتفاعلت معه  ل رصد وتحليل من خال، و والسياسات وبي 

واالقتصادية  هذا   السياسية  والبنية  الواقع  مع  واألفكار من جهة،  التصورات  هذه  ن  بي  من جهة  التفاعل 

ي اإلجابة عىل سؤال: يمكن لنا    أخرى،
لماذا لم تستطع الجماعة التفاعل مع هذا الواقع بالقدر    المساهمة فن

ي 
 ؟ الكافن



 

 

 الدعوة السياسية من موقع المعارضة  الفصل األول:  

ي ب
ن لجماعة اإلخوان  يمكننا مالحظة أن  ،  2011حث ما حدث بعد ثورة يناير  قبل البدء فن أغلب المنضمي 

ن كان الدافع وراء التحاقهم بالجماعة دوافع دعوية وليست سياسية  - لم تقدم الجماعة نفسها  و   ،المسلمي 

ي شاركت  للوصول  إىل ا يسع    كحزب سياسي   2011قبل عام    - بشكل رصي    ح
ي المواضع التر

لسلطة، وحتر فن

ي مناسبات حزبية أو انتخابية فإن الدافع األساسي لهذه المشاركة كانت "
" وليس  الدعوة السياسية فيها فن

ي صنع السياسات العامة. أالوصول إىل الحكم 
 و التأثي  فن

 

ي هذا البحث بشكل قريب من استخدام الباحث سامر شحاته لها  
"شكل   بأنها نستخدم الدعوة السياسية فن

ي األساس 
ي االنتخابات ليست فن

ي األنظمة شبه السلطوية، حيث المشاركة فن
من أشكال المشاركة االنتخابية فن

الموارد، بل   ي 
التحكم فن أو  السياسة  التأثي  عىل  أو  بالمقاعد  الفوز  الهدف منها نشر رسالة  من أجل  يكون 

"أمن   ؛المنظمة وتوسيع نفوذها  ي هو التأثي  االجتماعي والتغيي  السياسي
 .8جل تحقيق هدف نهان 

 

، لكنها 
ً
اتهم أيضا ي تنظي 

ن وفن ي أدبيات اإلخوان المسلمي 
ة فن لقد كان التغيي  السياسي وإدارة الدولة فكرة حارصن

ن  ا بعيد  ا هدف   ذلك  كان ن كانت األهداف القريبة تتمحور حول نشر دعوة اإلخوان المسلمي  ي حي 
ن  ، فن أكير بي 

المواقف  ي 
فن ي  الشعتر والتعاطف  التأييد  وكسب  الجماعة،  إىل  ايدة  ن مير أعداد  وضم   ، ن المرصيي  من  عدد 

 المختلفة.  

 

لكنها كانت    الخطاب والرؤية،  ي 
ة فن السياسية حارصن السلوك    مفقودة لقد كانت األهداف  ي 

  ، ممارسة الو فن

ي    شاركتفالجماعة  
ة    ة خر ثالثآفن يناير، لكن ألسباب ليس لها عالقة مباشر انتخابات برلمانية قبل ثورة 

لمانية النتخابات  فاال   ،باألهداف السياسية  ي هذ الوقت  ير
اهة والشافية ويمكن    فن ن ال تتسم بقدر كبي  من الين

 
8 Samer S. Shehata, “Political Da῾ Wa: Understanding the Muslim Brotherhood’s Participation in Semi-
Authoritarian Elections,” in Islamist Politics in the Middle East (Routledge, 2012), pp. 121 



 

 

ي النهاية إىل برلمان  
الباحث يورد  و بال أي صالحيات حقيقة أو أنياب،  التالعب بنتائجها بسهولة، وتؤدي فن

 لتفسي  هذا السلوك:  ا سامر شحاته أسباب

ي   ة أن أوقات االنتخابات تكون فرص   : السبب األول 
للجماعات السياسية النشطة داخل أنظمة سلطوية فن

ي  
. فقن أثناء  تعويض غياب مساحة المشاركة العامة داخل هذه األنظمة والتواصل مع الجمهور بصورة أكير

، بالمقارنة مع األوقات السابقة. 
ً
ي القبضة األمنية قليال

 االنتخابات ترتخن

 

ي  
الثانن السبب  ن :  أما  المسلمي  لإلخوان  السياسية  الرسالة  لتوصيل  فرصة  تكون  االنتخابات  أن  فهو 

ن   من المواطني 
ً
سيلة  أي أن االنتخابات تتحول بهذه الطريقة عند اإلخوان كو   ،لمجموعات أكير وأكير تنوعا

ي العمل 
 فن
ً
ي ذلك أن الجماعة راغبة فعال

السياسية دون أن يعتن دعوية تحاول من خاللها إيصال رسائلها 

ي صنع السياسات. 
 للوصول للسلطة أو التأثي  فن

 

، وغابت السياسة    ن ي صورة سياسات وبرامج عامة لخدمة المواطني 
ي  لقد غابت السياسة فن

ي تعتن
الرغبة التر

ي صنع القر 
ي التأثي  فن

ي تهتم بالمقام األول بنشر األفكار  فن
 منها "الدعوة" التر

ً
ارات أو السيطرة عليها، لتحل بدال

 وتجميع األنصار، مع حضور الخدمات المحلية عىل مستوى الدوائر واألحياء.   

 

ن قبل عام   ي أدت    يا أول  ا يوفر لنا ملمح  2011إن سياق جماعة اإلخوان المسلمي 
خروج إىل  عن األسباب التر

ن بعد عام   ت    ،بالشكل الذي انتهي إليه  2011السلوك السياسي لإلخوان المسلمي  لقد غابت السياسة وحرصن

فالدعوة جماعة ،  تكن  ولم  سياسية،  أنشطة  لديها  دعوية  جماعة  ن  المسلمي  اإلخوان  جماعة  قد كانت 

ي دعوي يساندها  عة هو ضم الناس للتنظيم، وليس العمل عىل  هدف الجما  ، كانسياسية لها ظهي  شعتر

ي  
ي صنع السياسات العامة للدولة. لكن ليس هذا فقط هو الملمح الوحيد فن

الوصول لحكم مرص أو التأثي  فن

ة، فممارسة السياسية من موقع رد الفعل المعارض للسلطة وليس من موقع الفاعل السياسي  تلك الفير



 

 

ي يعمل عىل تحقيقها كان هو الملمح الذي له مجموعة من االنحيازات واأله
داف السياسية والسياساتية التر

 . ي
 الثانن

 

 منه الحصول عىل شعبية أكير من 
ً
ن أجزاءه، وحل بدال وع السياسي المتكامل والمتجانس بي  لقد غاب المشر

ي مواقف معارضة لسياسات النظام
ن    وبدل   ،خالل تبتن عىل تطوير رؤية سياسية من  الجماعة  أن يكون تركي 

تتبناه،    ها منظور  الذي  اهتمامها عىل اإلسالمي  الجماعة  الحكومية   ركزت  امج  والير للسياسات  نقد  تقديم 

 . يظهر هذا بشكل واضحبالنظر للجانب االقتصادي سوإظهار العوار بها، و 

 

كية إيفريم جورمش تدليل عىل هذا  ة نظام عبد النارص، كانت نسخة "اإلسال   ،9تقدم الباحثة الير م  فأثناء فير

ن باعتبارها األقرب لروح اإلسالم.   ن الدعاة اإلسالمي  " هي الغالبة بي  اكي
ة كانواالشير ي هذه الفير

    فن
ً
األكير رواجا

ن أن دور الدولة هو توفي  السلع األساسية  ن اإلسالمي  وأن تتدخل الحكومة بشكل منتظم من أجل دعم   ،بي 

ن  ه عمل عىل إدخال اقتصاد السوق كأيدولوجية  مع قدوم السادات إىل السلطة، فإن   ، لكنالفقراء والمهمشي 

ة النارصية   ا كان موجود  اقتصادية بديلة لما  ي الفير
هذا التحول األخي  عىل   هو تأييد رد فعل اإلخوان  ، وكان  فن

السياسات االقتصادية    ، ويضاف لذلك أناعتبار أن اإلسالم يدافع عن الملكية الخاصة ويشجع االستثمار 

ار معارضة اإلخوان لسياسات عبد النارص السابقة وإظهار أنها كانت سياسات  ظهإل فرصة    تمثل الجديدة  

  ةاستثمارات واسع   من خالل من الناحية العملية، فقد استفاد اإلخوان من هذا التوجه الجديد  ، و خاطئة 

ة هجرتهم خارج مرص   ؛داخل مرص  ي الخليج والدول األوربية أثناء فير
ي جمعوها فن

مستفيدين من األموال التر

ي الحقبة النارصية 
  . فن

 

 
9 Evrim Görmüs, “The Economic Ideology of the Egyptian Muslim Brotherhood: The Changing Discourses and 
Practices,” Journal of Emerging Economies and Islamic Research 4, no. 3 (2016): 60, 
https://doi.org/10.24191/jeeir.v4i3.9097. 



 

 

بخصوص   مبارك،  أما  نظام  من  األخي   السوق  فقد  العقد  لنظام  المؤيدة  الية  النيوليير السياسات  كانت 

فماذا   المهيمنة،  قد أصبحت هي  االقتصادي  ي 
فن الحكومي  التدخل  الحد من  ي 

فن يكون موقف  سوالراغبة 

 جماعة اإلخوان؟  

 

الترصيحات   خالل  ومن  العلن  ي 
هذه  فن معارضة  إظهار   

ً
سياسيا للجماعة  المفيد  من  سيكون  الرسمية، 

ن   ا السياسات كون ذلك يكسبها مزيد هناك قطاع   كان من الناحية العملية،    ، لكنمن الشعبية أمام المواطني 

واسع من رجال األعمال والطبقة الوسىط العليا داخل اإلخوان مستفيدة من هذه السياسات االقتصادية  

ة، وظلت النغمة المعارضة    ،تجد فيها مشكلة الجديدة وال   لكن هذه األصوات لم تظهر خالل هذه الفير

لهذه السياسات هي صاحبة الصوت األعىل. والشاهد من هذا المثال، أن موقع رد الفعل لسياسات النظام، 

ي السياسة والسياسات العامة 
موقع  ا ال، هذوليس موقع الفاعل كان هو المحرك األساسي لمواقف الجماعة فن

. لم يساعد الجماعة عىل إنتاج نسخة خاصة  -رد الفعل المعارض- ي
وعها السياسي والسياسانر  بها لمشر

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 : ي
 : تاري    خ من الرصاعات الداخلية المؤجلة الفصل الثانن

ن أن من أهم    ا كان مشهور   2011قبل عام   ن الكتاب والسياسيي  ن به بي  ن   ما تتمي   ، جماعة اإلخوان المسلمي 

 
 
ي الذي مك خالل حراك ثورة    الحراك بشكل فاعلاالستمرار و ن الجماعة من  التماسك التنظيمي واإليديولوجر

ي ، لكن  ٢٠١١يناير   ي بداخله   ما كشفت عنه ثورة يناير، هو أن هذا الشكل الخارجر
من التماسك كان يخقن

األ   طويال   ا تاريخ الخالفات  تياريمن  ن  بي  ن  يدولوجية  رئيسيي  األقل-ن     -عىل 
ً
وأنه كلما    ،كما سنعرض الحقا

هذه االختالفات، فإن الجماعة كانت تلجأ لتأجيل حسم هذه االختالفات والموقف  إلظهار  سارت الظروف  

اتيجية الهروب إىل المستقبل لإلفالت من اإلجابة عىل هذه األسئلة   من محاولة ،  منها من خالل اسير
ً
وبدال

ألسئل إجابات  واسع  إيجاد  عام  سياسي  إطار  ي 
تبتن عىل  الجماعة  عملت  والحكم،  السياسة  ي 

فن رئيسية  ة 

ي بعض األحيان متناقضة-وفضفاض يضمن بقاء آراء متنوعة 
 داخل الجماعة.  -وفن

 

ي تم االتفاق عليها  
التر العامة  المبادئ  "الدستور" الذي من خالله تعمل ما يمكن أن نسميه  مثلت هذه 

الواسع عىل  ، ويُ الجماعة وتتجاوز خالفتها  الناس. احتوى هذا اإلطار  أمام  الوقت متحدة  ي نفس 
بقيها فن

القبول بالديموقراطية والتعددية و عدم استخدام العنف،  و مبادئ أساسية مثل أن اإلسالم نظام شامل،  

يالية وتدخل القوى الخارجية. هذا   ي تقف ضد اإلمير
السياسية، ودعم الحركات السياسية واالجتماعية التر

ن عىل األقلا  ن مختلفتي  العام استفادت منه الجماعة بطريقتي  فمن جانب ساعد هذا اإلطار عىل   ،إلطار 

 
ً
ن صورتها الذهنية    ،إبقاء الجماعة متماسكة تنظيميا ي تحسي 

ن    خاصة وعىل الجانب األخر فإنه ساهم فن بي 

األخرى اإلسالمية  بالجماعات  مقارنتها  عند  السياسية  اال و   ؛النخب  ذلك  تولد  يناير  - نطباع  لذلك  قبل 

الجماعة متماسكة    -٢٠١١ السياسية أأن  الكثي  من خياراتها  ، وأنها قادرة عىل حسم 
ً
 وتنظيميا

ً
يدولوجيا

ي الحياة  
ي تولدت لديها من وصول أعضائها إىل مجلس الشعب ومن مشاركتها فن

ة السياسية التر بفضل الخير

 دقيقة. لم تكن  لكن ثورة يناير أثبت أن هذه الصورة ،السياسية بفاعلية 

  



 

 

ي ظل  
،  أالتماسك التنظيمي فن ن يدلوجيا غي  متماسكة، ليست ظاهرة جديدة عىل جماعة اإلخوان المسلمي 

مع   بدأت  طويلة،  ة  لفير ن  المسلمي  اإلخوان  ي 
فن موجودة  الظاهرة  هذه  حسنفقد كانت  البنا،   مؤسسها 

.  2011مة المؤجلة قبل ثورة يناير  دولة ما بعد االستعمار، وأخذت شكل األز   أةكير مع نشأ واتضحت بشكل  

ن لوجدنا أنها قدمت مثاال و    لو عدنا إىل الباحثة جورمش وتحليلها للسياسات االقتصادية لإلخوان المسلمي 

الجماعة   ا جيد السياسية داخل  الخالفات  إظهار هذه  ي 
يناير فن ثورة  أثر  المثال  ف  ،عىل  خالل  -عىل سبيل 

ة من   ي الفير
ي أصدرتها الجماعة فن

نجد أن موقف الجماعة   -2008وحتر    2004مراجعة األوراق المختلفة التر

ذا التوجه،  يظهر معارضة واضحة له  ؛من السياسات االقتصادية فيه خطاب واضح ضد سياسات السوق

ي تدخل أكير للدولة لدعم النشاط االقتصادي
،    ، لكن ورغبة فن ي الجانب السياسي

عىل العكس من ذلك فن

للمجتمع  األوسع  المساحة  وترك  ممكن،  حد  ألقل  الدولة  دور  تقليل  ي 
فن أكير  رغبة  الجماعة  أظهرت 

ن من المواقف تجاه القضايا  ان متوازياداخل الجماعة خطأنه يوجد  بعد ثورة يناير سنالحظ  أما  ومؤسساته.  

الحرية   حزب  برنامج  ي 
فن الرؤية  هذه  وتتجىلي  ذكرها،  السابق  الرؤية  أنصار  األول  الخط  ي 

فن االقتصادية، 

ن الكوادر التنظيمية والتقليدية داخل التنظيم ن أن هناك خطاب    ،والعدالة وبي  ي حي 
خر يصدر من رجال آفن

ي هذا السياق، ود مرسي األعمال ومن شباب الحملة الرئاسية للدكتور محم
ي   فن

ترصي    ح حسن مالك لوكالة    يأنر

ي العام  
ز فن ي المسار الصحيح   2011رويير

لكنها لم تعمل بشكل    ،بأن سياسات مبارك االقتصادية كانت فن

ن  وهذا المثال    ،جيد بسبب المحسوبية والفساد  ن الباحثي  ي تم استخدامها بي 
هو واحد من أكير األدلة التر

اختال وجود  عىل  عن  تصل  فات  للتدليل  الحديث  عند  ن  المسلمي  اإلخوان  جماعة  داخل  التناقض  لحد 

 .  10السياسات االقتصادية

 

ماذا لو   : سؤال  عىل الصلة بهذه النقطة عند إجابته    ة الباحث هشام جعفر سيصل أيضا إىل مالحظات قريب 

ي الخمسينات
الية  م  ة هل كانت ستقدم سياسات اقتصادية قريب  ؟وصلت الجماعة إىل السلطة فن ن النيوليير

 
10 Marwa Awad, “Egypt Brotherhood Businessman: Manufacturing Is Key,” Reuters, 2011, 
https://www.reuters.com/article/egypt-brotherhood-investment-idINL5E7LR4CK20111027. 



 

 

اكية  إجابة هذا السؤال دفعت الباحث عبد الحافظ الصاوي المتخصص ،  11؟ أم سياسات أقرب إىل االشير

ي الشأن االقتصادي  
ن أو قريب  -فن  بشكل فاعل داخل اللجان االقتصادية لإلخوان المسلمي 

ً
والذي كان مشاركا

األ   -منها إن  اإل للقول  ليست  يدولوجيا  االقتصادية  الناحية  ي 
فن اليخوانية  "إسالمية"  ة نيوليير هذا  ،  12لكنها 

ي حد ذاته دليل أن الرؤية االقتصادية لم تكن  
ها،    واضحة بشكل كاف  النقاش فن ها عن غي  ن بحث يمكن تمي 

ي الشأن االقتصادي، بل هناك  و 
 أنه ليست هناك نسخة واحدة لدى اإلخوان فن

ً
أظهرت هذه النقاشات أيضا

ي طرف  نسخ
ي الطرف اآل   ،متعددة، فكالم الصاوي الذي يقف فن

  ، خر ليس هو نفس كالم مالك الذي يقف فن

 وكالهما ينتميان لنفس الجماعة! 

 

تفسي  الدكتور  الباحث   لنا  يقدم  ي 
العنانن ن    ا خليل  المسلمي  اإلخوان  موقف  ي 

فن التغي   هذا  أسباب  عن 

ي االقتصادي عير تاريخها وميلها لت
ي هذا  سياسات أقرب إىل    بتن

ة. فن ة الحكم القصي 
الية خالل فير النيو ليير

ي هذا 
  الموقف: السياق يورد الباحث ثالث أسباب رئيسية ساهمت فن

األول ه أتاح    و السبب  مما  من شكل  أكير  للتفسي  عىل  قابلة  بإيديولوجيا  المرتبطة  اإلخوانية  جماتية  الير

تغ إىل يللجماعة  يحيل  السبب  هذا  فإن  نالحظ،  وكما  واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية  مواقفها  ي  

وع.  ا إيديولوجي ي ورقة أخرى داخل هذا المشر
ي تناولها بشكل مستقل فن

 اإلخوان التر

 

ي مرتبط بنخبالسبب ا 
ي تبناها   ة لثانن

ي تشكلت داخل تنظيم اإلخوان مع سياسة االنفتاح التر
رجال األعمال التر

اإلخوان  تنظيم  داخل  الصعود  استطاعت  النخب  هذه  أن  يوضح  ي 
العنانن منها.  واستفادت  السادات 

ن  النخب  المسلمي  أكير بداخله. هذه  تأثي   لها  القوة بداخله بحيث يكون  عملت عىل    والتأثي  عىل هيكل 

 
 ,2020هشام جعفر, “اإلخوان المسلمون والمسألة االجتماعية,” الجزيرة نت,  11

https://www.aljazeera.net/opinions/2020/6/23/ والمسألة-المسلمون-اإلخوان. 
 ,accessed August 16, 2021 ,عبدالحافظ الصاوي, “اإلخوان المسلمون والمسألة االجتماعية.. رؤية أخرى,” الجزيرة نت 12

https://www.aljazeera.net/opinions/2020/7/12/ 2- والمسألة-المسلمون-اإلخوان. 



 

 

وي    ج   أي  يير لنيولا "ل الير الورعة"،  اليالية  لها وجه    ة النيوليير ي 
ي ودور مجتمعي يجعلها مختلفة عن أالتر

خالفر

ي تصورهم. 
ي الغرب، كما فن

الية الموجودة فن  النيوليير

 

. فالجماعة أرا  اف الدوىلي أنها    تظهر عىل ت أن  دأما السبب الثالث، فهو سبب مرتبط بالحصول عىل االعير

وأنها  أقر   ، الدوىلي النظام  إىل  االقتصادية  سياساتها  ي 
فن تعاديه ب  الخطاب    ، ال  ي 

وتبتن منه.  جزء  هي  بل 

ي االقتصاد يُ 
الية فن اف الدوىلي  سه  والممارسات النيوليير ل لها جلب االستثمارات األجنبية والحصول عىل االعير

ي نفس الوقت، طبقا لتصوراته
 .13م فن

 

ي االقتصاد    مبدئية كان للجماعة تصورات  
ي نفس الوقت تعزز موقعها كطرف معارض  تبقيها متماسكة فن

، وفن

للسلطة الحاكمة، لكن عندما تعرضت هذه األفكار لالختبارات العملية وبدأت بالتفاعل مع الواقع، ظهرت 

ن  ممي  "إسالمية"  نسخة  الجماعة  تقدم  لم  تجاوزها.  الجماعة  حاولت  ي 
التر والتباينات  ي   ةاالختالفات 

فن

 من ذلك قدمت خطاباالقتص
ً
ن قدمت    له  ا اد، وبدال ي حي 

ي اإلصدارات المكتوبة، فن
طابع اقتصادي محدد فن

ي لحظات أخرى. آ ا خطاب
 خر فن

 

ي السياسة  لنتيجة  هي  هذه الخالفات المؤجلة داخل الجماعة  
لهروب من تقديم إجابات لألسئلة الرئيسية فن

ي    واالقتصاد 
اإلطار الذي من خالله يمكن لنا   -مع نظام مباركباإلضافة إىل عالقة الجماعة  -ستشكل  والتر

ي مهدت الطريق فيما بعد لتسيس  14أن نفهم استجابة الجماعة لأليام األوىل لثورة يناير 
، وهي االستجابة التر

الجماعة بشكل كبي  وتحولها من منظمة دعوية لها أنشطة سياسية إىل منظمة أقرب إىل الحزب السياسي 

.  عىل الرغم من تأسيسها   لحزب سياسي

 
13 Khalil al-Anani, “Devout Neoliberalism?! Explaining Egypt’s Muslim Brotherhood’s Socio-Economic 
Perspective and Policies,” Politics and Religion 13, no. 4 (December 11, 2020): 761–65,  
14 Lucia Ardovini B A, “The ‘ Failure ’ of Political Islam ? The Muslim Brotherhood ’ s Experience in Government” 
(Lancaster University, 2017).p. 147.  



 

 

 

يوم   التظاهر  إىل  تأجيل حسم  2011يناير    25الدعوة  ي 
فن االستمرار  عىل  الجماعة  لقدرة  اختبار  ، كانت 

ي تدفع من أجل المزيد من المشاركة السياسية واالنفتاح -خالفاتها السياسية الداخلية. الشباب  
والتيارات التر

ي هذه ا   -عىل القوى السياسية والمجتمعية األخرى
عىل الجانب األخرى  لكن  ،لدعوةكانت ترى المشاركة فن

  
ً
ي المناصب القيادية - رأت التيارات األكير سنا

 فن
ً
ي دعوة لتظاهرات ال    -الموجودة غالبا

عرف  يُ عدم المشاركة فن

أنه قبل   ها. والنتيجة،  المشاركة    25مصدرها وال مصي  أراد  ، من 
ً
يناير، قرر كل طرف فعل ما يراه صوابا

 يسمح بهذا  شارك، ومن لم يرد لم يشارك، وات
ً
.  لكن العاقبة أن النظام مع أول  وذاك. خذت الجماعة قرارا

ن المسؤولية كاملة عن كل ما يجري، وبسبب الخوف    25يوم   يناير بدأ بتحميل جماعة اإلخوان المسلمي 

ي حال فشلت االنتفاضة الشعبية وجد التنظيم 
 فن
ً
من بطش النظام أو دفع الفاتورة بشكل منفرد مستقبال

ي  
 لها. وبعد انتهاء ليلة  نفسه فن

ً
ي الميادين والشوارع لم يكن مستعدا

اير، فإن كل    11قلب ثورة شعبية فن فير

ي انتظار بحصأاألسئلة السياسية المؤجلة  
 إجابات شيعة وعاجلة. ت فن

 

خالل أسابيع قليلة بعد تنخي مبارك، ستخرج الخالفات الداخلية إىل العلن بسبب خروج إجابات مختلفة  

كذراع    ا سياسي  ا هل تتحول الجماعة إىل حزب سياسي أم تؤسس حزب  ، مثلتنظيم لنفس األسئلة من داخل ال

 أم تدعم ما تشاء من األحزاب؟   ا وحيد ا سياسي ا سياسي لها؟ هل تؤسس حزب

 

  ، ا من أسئلة ستكون السبب المعلن لفصل أو خروج عدد من شباب اإلخوان هتبع  أسئلة الحزب السياسي وما 

  2011التعامل السياسي مع األحداث بعد    طريقة   عىل سبيل المثال،  لتطورات الحقة   بداية وسيعد ذلك  

ب أكير من القوى السياسية أم من الجيش  ؟هل تتجه الجماعة إىل التهدئة أم التصعيد  أسئلة    ؟وهل تقير

خروج   إىل  أدت  التنظيمآأخرى  داخل  أكير  سياسية  اختالفات  وإظهار  المثال كخرين  سبيل  عىل    ةي يف ، 

ي    كان  ،دار بهوالشكل الذي يجب أن يُ   تأسيس الحزب
ي   سببا  فن

ظهور اختالفات، ما دفع إبراهيم الزعفرانن

أبو الفتوح إلعالن ترشحه عبد المنعم  لتأسيس حزب، ودفع أيضا  السابقة للجماعة  وهو واحد من القيادات  



 

 

 أن الجماعة تبحث عن إجابات  النتخابات رئاسة الجمهورية وهكذا، مع كل أسئلة جديدة كان يبدو واضح
ً
ا

الصحيحة  اإلجابات  إىل  الوصول  عىل  حرصها  من  أكير  متماسكة  الجماعة  إبقاء  ي 
فن تساعد  أن  يمكن 

ي ذلك الوقت.  
ي تمر بها مرص فن

 والمناسبة للحظة السياسية التر

 

وع النهضة  ُيضاف لما سبق   ، حيث يمثل نمشر ي حملة الرئيس مرسي
تدعيم  ل  ا موذجالذي قدمته الجماعة فن

ي بدايته كمحاولة من الجماعة للوصول إىل صيغة    ت فكرةتشكل الفكرة السابقة، لقد  
وع النهضة فن ما  مشر

وع الحضاري" الذي يمكن أن تقدمه للناس. كان  ُسمي   وع  "المشر يهدف عند تأسيسه لتقديم رؤية  المشر

اتيجية وحضارية   السياسية واالقتصادية    مختلفة للتعامل مع القضايا   -وليست سياسية وسياساتية - اسير

 عن  و واالجتماعية. كان القائم
ً
ة ومتخصصة تعمل بشكل مستقل بعيدا وع مجموعات صغي  ن عىل المشر

ي المستوى األعىل باتصال    عىل   ، لكنهمالهياكل التنظيمية واإلدارية التقليدية للجماعة 
 . قيادات الجماعة فن

وع  بدأ   وري عىل    قبل ثورة يناير، لكن الثورة ستغي  مسارهالمشر ، ألنه أصبح من الرصن لجماعة ابشكل كبي 

ي وقت لم يمكن 
" خالل أسابيع معدودة وفن ي

" إىل "السياسي والسياسانر ي اتيخر االنتقال من "الحضاري واالسير

وع النهضة قد اكتمل بعد!   فيه مشر

 

ي    كانت
فن بالجماعة  الجديد  ،  الواقع  رئاسي مرشح  وبرنامج  حزب،  برنامج  إىل  ي حاجة 

فن انتخابية  وبرامج 

لمانية  ات سابقة أو ف  ،االنتخابات الير انتقلت بشكل شي    ع، إىل محاولة إعداد برامج تفصيلية بدون أي خير

ي حاجة إىل إجابات وال توجد    وفرض الواقع .  واسعة ومعمقة   نقاشات حقيقة 
ليات أو مؤسسات  آأسئلة فن

ي تقديم هذه اإلجابات، وال  
صحيح تسمح بمناقشة اإلجابات المعروضة.  وجد سياقات داخلية  تتساعد فن

هؤالء النواب انصبت عىل الجانب الخدمي  أغلب  ن، لكن طبيعة عمل  و كان لدى الجماعة نواب برلمانيأنه  

الحاكمة وليس من موقع   المعارضة للسلطة  السياسة من موقع  ، والتعامل مع  ي الرقانر الجانب   السعي ثم 

ي وبرامج انتخابية برلمانية ثم  ورغم كل ما سبق سالستبدال هذه السلطة.   عت الجماعة لعمل برنامج حزنر

وحسم  إليضاح  داخلها  والمعمق  الموسع  النقاش  غياب  يمنعها  ولم  الجمهورية،  رئاسة  مرشح  برنامج 



 

 

الحزبية واالنتخابية والرئاسية، وتحول   امج  الير السياسية والسياساتية من تقديم  التوجهات واالنحيازات 

وع النهضة إ  .  ىل دعاية اسم مشر  انتخابية للمرشح الرئاسي محمد مرسي

 

ي اتخاذ القرارات  
ي فن ي ذلك الوقت عىل أنه مثال للنموذج التجريتر

يمكن فهم سلوك الجماعة وترصفاتها فن

الجماعة تجاه 15أثناء األزمات  ي جوهرها رد فعل شي    ع وغي  مكتمل من 
امج والتصورات هي فن الير . هذه 

ي   ن عىل تحقيق أهداف   ؛-يناير   الذي هو ثورة- الظرف الخارجر كي 
تسع الجماعة من خالل رد الفعل إىل الير

ي المراحل النهائية لمعرفة مدى تحقق هذه األهداف من  
محددة وضعتها لنفسها، عىل أن يكون التقييم فن

ليات أو وسائل تتأكد من خاللها الجماعة أنه أثناء الممارسة العملية قد حدث  آعدمها، ودون أن تتوافر  

ي االتجاه الذي تريده الجماعة. تغ
ي اإلجراءات والسياسيات فن

 ي  فعىلي فن
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 ازدواجية القيادة الفصل الثالث: 

مؤسسية وجماعية، ووصلت    بعد ثورة يناير، أخذت االنقسامات الفكرية والسياسية داخل الجماعة أشكاال 

ي منتخب لمرص. و ذر 
 تها مع وصول محمد مرسي إىل منصب الرئاسة كأول رئيس مدنن

 

 أنلكن  
ً
بفعل   2011مؤثرة قد غادرت الجماعة بالفعل بعد  شابة    شخصيات ومجموعات  علينا التذكي  أوال

أحزاب   ي 
فن المشاركة  أو  سياسية  أحزاب  تأسيس  عىل  المجموعات  هذه  وعملت  السياسية  االختالفات 

أخرى.  الجماعة   وحركات  ن  وبي  والعدالة  الحرية  حزب  ن  بي  انقسموا  فقد  ي 
بقر من  الحرية   ،أما  حزب  كان 

ن   -نظريا-والعدالة   إىل   وننتميال  أفراد قد    الحزب   ه بداخل ، و هو الذارع السياسي لجماعة اإلخوان المسلمي 

ن  حزب كان نقطة  . لكن تأسيس الأن يدعموا الحزب الذي يمثلهمجماعة  الوكان عىل أفراد    ،اإلخوان المسلمي 

، ف ي أدارت طبيعة مختلفة قد كان لبعض فاصلة من خاللها تم تعميق االنقسامات بشكل أكير
القيادات التر

ي أدارات الجماعة 
ي مواجه محمد    ، فمثال وتوجهات متباينة عن تلك القيادات التر

ت الشاطر فن عند وضع خي 

أن لنا  يمكن  فإنه  ي  البلتاجر محمد  مواجهه  ي 
فن عزت  ومحمود   ، واضحة    مرسي فروقات  هناك  أن  نالحظ 

ي بروز إشكالية "القيادة المزدوجة". 
ي إبرازها بشكل جىلي لتساهم فن

 ساهمت األحداث فن

 

ي تاري    خ مرص 
ي منتخب فن

ة و   ،وصل الدكتور محمد مرسي إىل الرئاسة كأول رئيس مدنن ساهمت عوامل كثي 

الحكم ي 
ة فن القصي  ي إفشال تجربته 

ال   ،فن العوامل  ن  لكن لو ركزنا عىل  المسلمي  ألنها  -داخلية لدى اإلخوان 

ي هذه الورقة
ن بعض أعضاء مكتب اإلرشاد من ناحية والدكتور  فإن اال   -محور النفاش فن ي القيادة بي 

زدواجية فن

وع سياسي واجتماعي قادر عىل توحيد  مرسي من ناحية أخرى، باإلضافة عىل عدم القدرة عىل تكوين مشر

ن كانا من العوامل الرئيسية  ي الحكم  المرصيي 
ي إفشال تجربة دكتور مرسي فن

ي ساهمت فن
 . 16التر

 

 
16 Victor J. Willi, The Fourth Ordeal: A History Of The Muslim Brotherhood In Egypt, 1968–2018 (Cambridge 
University Press, 2021), p, 231.  



 

 

 ا ، بل شمل أيضا القيادات. فقد أسست الجماعة حزب - فقط-  عىل مستوى األفراد   ولم يكن هذا االنقسام

ي كل  ا سياسي
فن  . الجماعة ولجانها كما هي الوقت ظلت مؤسسات  نفس  ي 

باسمها، وفن ن  تكذراع  المؤسستي  ا 

ن الجماعة والحزب واالستقاللية    ،عىل إدارة المؤسساتكانت هناك قيادات تعمل   لكن حدود العالقة بي 

ي مواجهه الجماعة، ظلت طول الوقت قضايا لم يتم حلها أو نقاشها 
ي يمكن أن يحصل عليها الحزب فن

التر

  فراد، ثم عىل مستوى القيادات، سينتقل بعد ذلك ليأخذ أشكاال االنقسام عىل مستوى األ   ا . هذف  بشكل كا

ن يختار  يسسمؤ  ي حي 
، فن ة، فينتظم مجموعات من األفراد داخل الحزب ويكون هذا مكان عملها الرئيسي

الجماعة المحلية آ ي األنشطة السياسية من خالل مؤسسات ولجان 
ي نهاية  ؛  خرون االنخراط فن

لنصبح فن

 المطاف أمام ازدواجية ممتدة من القمة إىل القاعدة.  

 

ن  ي أفكار   ساعدت التجربة السياسية للعاملي 
ي حزب الحرية والعدالة عىل تبتن

ومسارات مختلفة عن تلك   ا فن

األنشطة  ي 
وفن الجامعات  انتخابات  ي 

فن يشارك  الذي  الشباب  اإلرشاد.  مكتب  مجموعة  لدى  ي كانت 
التر

ي تكونت لدى الشيوخ
ي والنساء ال   ،الطالبية كون قناعات سياسية غي  تلك التر

المجال العام    نانفتح له  النر

هذه القناعات واألفكار المختلفة ستعير عن    ،الثورة تشكل لديهن أفكار وقناعات مختلفة   للمشاركة بعد 

التقليدية  التنظيمية  األطر  بخالف  تنظيمية  أطر  داخل  و نفسها  الحرية  جزء  سيعمل  ،  حزب  خالل  من 

كانت    ا نظريوالعدالة، وجزء من خالل النقابات المهنية، وجزء ثالث من خالل االتحادات الطالبية وهكذا. 

تابع  لها. لكن  ل  ة كل هذه األشكال  تابعة  أنشطتها من خالل لجان  إدارة  ، ويتم  ن المسلمي  جماعة اإلخوان 

ي هذه المسارات الجديدة
ن فن   ؛ الممارسة العملية، ستؤدي إىل تكون قناعات وأفكار مختلفة لدى المشاركي 

ي األفكار والترصفات
التجانس فن ي  و   ، لتخلق حالة من عدم 

ي سيتجىل هذا فن
ن مرسي فن القيادة بي  ازدواجية 

ي مكتب اإلرشاد.  
 الرئاسة والشاطر فن

 

" االحتياطي "المرشح  باعتباره  لهجوم عنيف  الراحل محمد مرسي  الرئيس  المرشح   ،تعرض  فقد كان هو 

ت الشاطر  ة ألغراض حزبية وتنافسية،   ،البديل للمرشح الرئيسي خي  ي نواح كثي 
ورغم أن الهجوم عليه كان فن



 

 

ن -ن محمد مرسي  ه أصل ألكن كان ل  - رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة اإلخوان المسلمي 

االحتياطي   المرشح  لجماعلكان  العام  المرشد  نائب  األساسي  ن    ة لمرشح  المسلمي  ت  وهو  اإلخوان  خي 

 الشاطر.  

 

  ، ن شح فإنها اختارت من قيادات الجماعة  ا عندما أر فلقد كانت الداللة واضحة للمتابعي   ال دت الجماعة الير

ت الشاطر رئيس، و الحزب لحزب الحرية والعدالة رغم أنه كان يمكن بسهولة أن يكون كذلك.    ا لم يكن خي 

 . ملف ضمن ملفات أخرى للجماعة  كأنهن تدير الحزب  ألكن الجماعة اختارت 

 

ه أن يتخذ قرارات يعمل من خاللها عىل إرضاء الشعب  أما بعد وصول محمد مرسي إىل الحكم، فقد كان علي

عليه   لكن كان  الجمهورية،  رئيس   أيضا  باعتباره 
ُ
ت لن  القرارات  هذه  أن  من  قيادات جماعة التأكد  غضب 

ن  من الناحية العملية هذا سلوك متوقع من رجل لم يكن ليصل إىل الحكم بدون دعم  ف  ،اإلخوان المسلمي 

، لذ ن ي دعمت جماعة اإلخوان المسلمي 
ي تجاه الجماعة التر

لك فكسب رضاهم هو ترصف سياسي منطقر

 من أن تعمل    ،لكن اعتبارات إدارة الحكم أكير من اعتبارات إدارة الجماعة   ،وصوله إىل هذا المنصب
ً
وبدال

ي تأخي  عدد من  
ي القيادة ساهم فن

ي الرئاسة، فإن هذا االنقسام فن
الجماعة كرافعة تدعم من خالها مرسي فن

ي مواقف مختلفة أن يتخلص من وقد  ت بسبب وجود رؤي مختلفة للتعامل معها.  القرارا 
استطاع مرسي فن

ي يراها مناسب
، لكن هذا لم يكن ة تأثي  الجماعة عىل قراراته وأن يعمل باستقاللية أكير واتخاذ القرارات التر

 ع 
ً
 بعيدا

ً
ي كانت ترى ذلك محاولة من مرسي للعمل منفردا

ي جميع القيادات التر
 ن الجماعة. يرضن

 

ي التجارب المماثلة، يكون رئيس الحزب هو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية 
ي تلك الحالة يعمل عىل و  ،فن

فن

ي تناغم من أجل إنجاح تجربة الحكم
فلو كان النظام    ،التأكد من أن كل من الحزب وأجهزه الدولة تعمل فن

يكون رئيس الجمهورية هو س  ا ان النظام رئاسيولو ك  غالبا،يكون رئيس الحزب هو رئيس الحكومة  س  ا برلماني

ي   ،ذلك  غي  رئيس الحزب إال إذا نص القانون عىل  
ي   صبحتلك الحاالت ي  فن

الحزب هو الرافعة الشعبية التر



 

 

ي منصبة 
ي حالة الرئيس مرسي كان الوضع مختلف، لكن  تدعم الرئيس أو رئيس الوزراء فن

كان الرئيس  حيث    ا،فن

ي التنظيم. كان داخل تنظيم جماعة اإلخوان    -الةرئيس حزب الحرية والعد-مرسي  
لكنه لم يكن أقوى رجل فن

ن  ت الشاطر.  آالمسلمي  ، عىل رأسهم نائب المرشد خي 
ً
 خرون أقوى منه تنظيميا

 

ن عىل أنها رصاعات شخصية  ن الرجلي  ي  يل  نمال    ، لكننا حاول البعض توصيف العالقة بي 
تفسي  ما حدث  فن

ن عىل   كي 
ي قاموا بها من خالل الير

األفضل هو النظر من زاوية البنية  و   ،أفراد بعينهم داخل التنظيم واألدوار التر

، والثانية هي مؤسسة الرئاسة.  ن : األوىل هي جماعة اإلخوان المسلمي  ن ن مؤسستي  ي حكمت هذه العالقة بي 
التر

أوصله التنظيم إىل  ألن مركز الثقل الرئيس كان داخل التنظيم، لذلك فقد توقع التنظيم أن الشخص الذي  

األساسية وخياراتها  الجماعة  لتوجهات  الرئاسة هو منفذ  اآل   ،مقعد  الجانب  الشخص  لكن عىل  فإن  خر، 

ي موقع الرئاسة  
ي منصبه -الموجود فن

ثبت لمن حوله وللقوى السياسية كان يجب عليه أن يُ   -ولكي يستمر فن

 خر. آاألخرى أن القرارات تصدر من عنده وليست من أي مركز 

 

ن بازدواجية   ي معضلة فرضها عليه واقع تمي 
ي القيادةعملية  لقد كان مرسي فن

ي التنظيم إف،  واضحة فن
ن أرضن

، و   قد يغضب ن ن  إ السياسيي  السياسي هذه الحالة من عدم الوضوح    ،غضب التنظيمقد ين أرضن السياسيي 

المهدرة، ومزيد  ا واالزدواجية، كان نتيجتها مزيدللتوجهات السياسية   ي    ا من األوقات 
نتاج إ من الضعف فن

 . ملحة حلول وسياسات للمشاكل ال

 

 

 

 



 

 

 من يقرر مصي  الجماعة  الفصل الرابع:  

 
ً
ي الحكم طويال

ي الثالث   ،لم تستمر الجماعة فن
وتم إسقاط الجماعة من حكم مرص عير االنقالب العسكري فن

ي محن  ؛2013من يوليو  
ة    ة لتدخل الجماعة فن ي شنها النظام ضد أعضاء    أمامكبي 

حالة القمع الواسعة التر

ي يجادل   ،الجماعة 
ي تعرضت لها الجماعة، والتر

لكن حملة القمع هذه هي جزء من التحديات الخارجية التر

ي انفجرت بعد ذلك.  البعض بأن  
 الجماعة كان يمكن أن تتغلب عليها وتتجاوزها لوال التحديات الداخلية التر

 

لكن هذه المرة بسبب   ،للمتابعة اإلعالمية والبحثية   ا ستكون الجماعة محور   2016و  2015خالل عام  

ي ظاهرة لم تكن معروفة عن الجماعة من قبل
ي ظهرت للعلن فن

 الشكل. تعامل بهذا    الخالفات الداخلية التر

خالفات تنظيمية وإدارية  ال رأوا    خرونوآ  ،خالف حول السلمية والعنفكأنها  البعض مع هذه الخالفات  

ها. احتوت  آحول اللوائح الداخلية و  ي الخالفات الداخلية والنقاشات حولها عىل كل ما سبق،  ليات تغيي 
فن

اخلها، أما جوهر الخالف فكان حول طبيعة ليات اتخاذ القرار بد آالظاهر كان الخالف حول قيادة الجماعة و 

تسي    أن  يجب  ي 
التر والمسارات  الجماعة  األزمة    فيها هذه  مواجهه  ي 

فن حها  تقير ي 
التر السياسية  والحلول 

ي تمر بها. وألن الجماعة ال تمتلك اآل
، السياسية التر ليات الكافية لحل هذه الخالفات بداخلها بشكل صخي

ي ستتبناها، باإلضافة إىل أن حل هذه عىل الوصول    ادرةقلم تسع لتكون  و 
إىل تفاهمات حول اإلجابات التر

 تخىلي الجماعة عن شكلها القديم لصالح شكل )أو أشكال جديدة(، فقد 
ً
ي عمليا

الخالفات السياسية كان يعتن

ي عجلة القيادة، حتر يستطيع توجيه مسار الجماعة 
تحولت الخالفات إىل رصاع حول من الذي يتحكم فن

ي الطريق
 الذي يريد.   فن

 

والمقابالت   المقابالت  من  عدد  إجراء  وبعد  ومتشعبة.  ة  ومواضيعها كانت كثي  الخالفات  هذه  تفاصيل 

ب استنتاج  إىل  ياش فتخي  الباحث  التنظيم، يصل  داخل  ي مستويات مختلفة 
فن قيادات  ن  أالشخصية مع 

ي أواخر عام  
يمية وبناء قيادة جديدة لديها كانت قد استطاعت إعادة بناء هياكلها التنظ  2014الجماعة فن

عية تنظيمية داخلية تحت اسم "اللجنة اإلدارية العليا"، لكن هذه االستعادة ستجلب معها أسئلة رئيسة   شر



 

 

ي يجب أن تسي  عليها الجماعة للتعامل مع أزمتها الحالية وستدفع اللجنة 
اتيجيات التر حول المسار واالسير

لها  إجابات "مختلفة"  لتقديم  الجديدة ستتحول  ،  17الجديدة  اإلجابات  من  هذه  إىل  إىل  خالف سياسي 

ي يجب اتخاذها،    ،خالف تنظيمي 
اتيجيات التر من خالفات سياسية حول طريقة إدارة األزمة والمسار واالسير

وخطة أغسطس    ،إىل خالفات تنظيمية حول اللوائح والمرجعية العليا ومن لديه سلطة اتخاذ القرارات العليا 

 هي مثال عمىلي عىل هذا الكالم.  2014

 

ي نهاية العام 
ي مستويات مختلفة داخل    2014  قدمت اللجنة اإلدارية العليا فن

وبعد مشاورات مع جهات فن

ي تشهدها 
ي مواجهه األزمة التر

ي يجب عىل الجماعة العمل بها فن
لم و   ،التنظيم إجابة مختلفة للطريقة التر

ي أوقات سابقة
وا عنها فن  ، تكن هذه الخطة نتيجة انحيازات سياسية واضحة ومسبقة ألعضاء اللجنة عير

ي مرت بها الجماعة بعد بل عىل العكس من ذلك كا
ة لحالة السيولة التر نت استجابة اللجنة هي نتيجة مباشر

وإجابات  اعتصام  فض   الجماعة عن حلول  أعضاء  ي 
اللجنة كبافر أعضاء  يبحث  أن  إىل  أدت  ي 

والتر رابعة، 

 ، اللجنة ستطلق عليه اسم " السلمية المبدعة"  له توصلت    ذيالحل الجديد الأما    ،للواقع السياسي الجديد 

ي تفجر الخالفات الداخلية والتنظيمية إىل العلن.  ا لكن هذا الحل، سيكون سبب
 فن

 

ون، لم تنفجر هذه الخالفات عند إقرار الخطة الجديدة، بل تفجرت بعد تنفيذها   ، عىل عكس ما يظن الكثي 

اضات جوهرية ورئيسية عليها.   اعير
ً
ن لها الحقا ي أنها وقت إقرارها لم يكن لدى المعارضي 

وبطريقة     ما يعتن

ي تقديم إجابة جديدة  
أخرى لم يكن محتوى الخطة الجديدة هو المشكلة الحقيقة، بل كانت المشكلة فن

ي    ،يمكن أن تغيي  من شكل الجماعة "القديم"
ي حد ذاته، وليس فن

ي التغيي  فن
لقد كانت المشكلة الرئيسية فن

، كان يحتوي عىل 2015لنوعي بعد يناير  محتواه. ما يؤكد ذلك ما ذكرته ورقة فتخي بأن تقييم لجنة العمل ا 

وطبقا   السياسية.  الناحية  من  أو  العملية  الناحية  من  سواء  الجديدة  اتيجية  االسير جدوى  ي 
فن تشكيك 
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التقييم   فقد كان  الدلتا،  ي وسط 
فن اإلدارية  المكاتب  قيادات  أحد  الباحث مع  إىللمقابالت  ن هذه أ  يشي  

 وهذا يؤكد أمرين:  ، 18االعمال لم تحقق األهداف المرجوة منها

وعياألول: أن الخطة الجديدة هي محاولة للتغ ي أذهان أصحابه    متكامال   ا ي  وليست مشر
واضح المعالم فن

ها   ة هي محاولة لتقديم إجابات ألسئلة رئيسية أضحت ملحو   ،ومؤيديه  وبالنظر إىل مواقف ،  وال يمكن تأخي 

ي مواجهه   وآنية كانت إجابات شيعة    ا ستنتاج أنه، يمكننا اال 2011وأفكار الذين قدموا هذه الخطة قبل  
فن

الواقع واللحظة   أزمة حادة، لكن هذه اإلجابات كانت دائما "من مدخل إجراءي تنفيذي مرتبط بضغط 

 .19الحالية بغض النظر عن األسباب السياسية"

 

ي محتوى الخطة ذاتها، ولكنه 
ن للخطة الجديدة لم يكن فن : أن خوف المعارضي  ي

خوف من استمرار    األمر الثانن

ي إىل مسارات جديدة لم تطرقها  
منهج البحث عن إجابات جديدة ومفيدة للحالة العملية وهو أمر قد يفضن

 الجماعة من قبل.  

 

إن النتيجة السلبية لتجاهل السياسة وتقديم برامج ومشاري    ع سياسية متماسكة بناء عىل رؤية تم االتفاق  

ة، لكنها تعمقت وشكلت تهديدآ عليه ظهرت   ة حكم دكتور محمد مرسي القصي  ي فير
ة    ا ثاره السلبية فن ي الفير

فن

ي تلت االنقالب العسكري.   
ي تلك الظروف  والتر

ي والضغوط كانت الجماعة  فن
 أمس الحاجة إىل الوحدة  فن

اتيجية المتفق عليها.   ك واالسير  والموقف المشير

 

ة من نهاية    ي الفير
ن هي    2015وحتر نهاية    2014والخالصة، أن ما حدث فن داخل جماعه اإلخوان المسلمي 

ن ما حاولت الجماعة تجنبه خالل العقود الثالث الماضية عير تجنب تقديم برامج سياسية أو إجابات   عي 

الرئيسية.  لأل  السياسية  تفجرت  سئلة  ي 
التر الخالفات  جوهر  السياسي  حول  لقد كان  هداف  واألالتفكي  
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اتيجياتو السياسية   والضغوط القمعية األمنية  القصف"  ، وكانت هذه الخالفات الحادة تتم تحت "االسير

 الشديدة. 

 

 الخاتمة 

ي هذه الورقة، فهو  
ي مرص  ن األدوار السيألو كان هناك استنتاج رئيسي فن

ن فن اسية لجماعة اإلخوان المسلمي 

ي   ا هي جزء من التاري    خ، ولن تكون جزء
ن سوف تختقن ي هذا أن جماعة اإلخوان المسلمي 

من المستقبل. ال يعتن

ما  ي 
وديتن اجتماعي  تأثي   لها  يكون  لن  أنه  أو  المشهد  من   

ً
موجود    ،تماما الجماعة كتنظيم   ستستمر 

ً
غالبا

ي بلدان مختلفةبالخارج مستفيدة من المساحات الم
ي مرص، فربما تتاح   ،تاحة لها فن

ت األمور فن وإذا تغي 

لكن من المستبعد أن يكون للجماعة   ، و الدينية المؤثرةأأن تلعب بعض األدوار االجتماعية    ة للجماعة فرص 

ات حالية تدل عىل أن  .  عمل مصالحة مع اإلخوان  إذا أراد النظامأدوار سياسية مؤثرة إال   ال توجد مؤشر

ن الن ي طرفها المقابل ممثل لجماعة اإلخوان المسلمي 
  ،ظام يمكن أن يقبل الجلوس عىل طاولة سياسية فن

ي األغلب  
لكن لو حدث هذا من أجل التوقيع عىل مصالحة ما، فسيكون جلوس النظام عىل هذه الطاولة فن

هو   المصالحة  هذه  عىل  ن  المسلمي  اإلخوان  توقيع  يكون  أن  تمارسه  آلضمان  ي 
حقيقر سياسي  عمل  خر 

 الجماعة. 

 

؟ ن  لماذا من المستبعد توقع مستقبل سياسي مؤثر لجماعة اإلخوان المسلمي 

هذا االستبعاد ال يعود إىل أسباب خارجية )كقمع النظام أو عدم رضا القوى اإلقليمية أو الدولية(، بل يعود 

ي جوهره إىل أسباب داخلية داخل التنظيم ذاته.  كما رأي
ي  فن

ي هذه الورقة، تحتاج الجماعة لكي تستمر فن
نا فن

الرئيسية  األسئلة  أن تجاوب عىل عدد من  أن    مثل:   السياسة  تريد  ي 
التر الدولة  ماهي تصوراتها عن شكل 

لتحقيقها  ي تسع 
التر التنموية  النسخة  والمجتمع؟ ماهي  الدولة  ن  بي  العالقة  ما تصوراتها عن   ؟ تحكمها؟ 

تحقيق هذه النسخة؟ ما تصورها لعالقات مرص الخارجية وكيف ستعمل  جل  أوكيف ستدير االقتصاد من  

ي الصحة والتعليم واإلسكان  
ن اليومية فن عىل تحقيق هذه العالقات؟ كيف ستتعامل مع مشاكل المرصيي 



 

 

والريفية المحلية  والتنمية  األسئلة   ؟ والمواصالت  من  ها  عىل   ،وغي  إجابات  تقدم  أن  ذلك،  من  واألهم 

، وكيف يمكن الخروج من هذه األزمة. األسئلة العاجلة   الخاصة بإدارة المشهد الحاىلي

 

ن وحدهم، بل  ي الحقيقية البحث عن إجابات لهذه األسئلة ليس مهمة خاصة بجماعة اإلخوان المسلمي 
فن

ن   كي 
ي مرص. لقد كان اختيار الير

ي التغيي  فن
ورية لكل القوى السياسية واألحزاب الراغبة فن هو حاجة ماسة ورصن

 من الدور الكبي  الذي لعبته الجماعة بعد  عىل ا 
ً
وعهم السياسي نابعا ن ومشر والذي    2011إلخوان المسلمي 

السياسي   وع  المشر لكن ضعف  ي مرص، 
فن السياسي  المسار  متعددة عىل  ات  تأثي  له  أو عدم وضوح  -كان 

ي أغلب الحركات واألحزاب السياسية المرصية سواء ممن    -مالمحه 
يتبتن مواقف هو خاصية عامة موجودة فن

ي التفاصيل، أو ممن لديه انحيازات واضحة ومحددة  
ن  -قريبة من مواقف النظام ويختلف فن سواء إىل اليمي 

ي صور برامج وسياسات يلتف   تلكن ليس لديه القدرة الكافية عىل تقديم هذه االنحيازا   - أو إىل اليسار
فن

ى إىل األس ئلة الصغرى، ومن التفكي  بشكل كىلي إىل التفكي  حولها المواطنون، لذا فاالنتقال من األسئلة الكير

بشكل جزئ، والحديث عن الحلول بدون االكتفاء بالحديث عن المشاكل فقط، هو من الواجبات األساسية 

التغ ي 
فن ن  الديون يللراغبي  مع  التعامل  يمكن  مثل كيف  ملحة  قضايا  حول  عملية  وأسئلة   ، السياسي ي  

ن هي أسئلة تحتاج إىل إجابة  المرصية؟ وكيف يمكن تقديم رعاية صح  ية شاملة وبمستوى جيد للمرصيي 

 من هذه التيارات. 

 

اإلجابات لها عدد مختلف من  بل  إجابة واحدة صحيحة،  لها  ليس  األسئلة  إىل جماعة   ،هذه  وإذا عدنا 

فإذا   ، ن المسلمي  موحد  اإلخوان  إجابة  عىل  واالتفاق  السياسي  مسارها  تصحيح  الجماعة  لهذه   ةأرادت 

 أنها ستفقد دعم وانتماء قطاع من أعضائها  األسئ
ً
ي عمليا

  ، هذه اإلجابة   عنال يرضن  قد  لة، فإن هذا سيعتن

ي تلك 
. فن
ً
، لكن سيكون من الصعب عليها توحيدهم سياسيا

ً
ن لها دعويا فالجماعة يمكنها أن توحد المنتمي 

جما يمثل  واحد  حزب  وجود  تصور  الصعب  فمن  بشكل صحيح،  األمور  تمت  وإذا  اإلخوان  الحالة  عة 

ن    وكنتيجة  ،بل عىل األغلب سيؤدي البحث عن هذه اإلجابات إىل بروز تيارات وأحزاب مختلفة   ،المسلمي 



 

 

ن   لذلك المسلمي  اإلخوان  لجماعة  سياسي  مستقبل  ال  الحالية   فإنه  الصورة  تبقر ،  بهذه  ألعضائها   لكن 

ي هذا المستقبل. 
ن لها فرص سياسية فن ن السابقي   والمنتمي 

 

رادت الجماعة العودة للسياسة من  أإذا    ،يوضح الذي نقصده  قتصادية يمكن أن تكون مثاال السياسات اال 

ي  يموقع مؤثر، فجزء من هذه العودة  
ي تعانن

حتاج تقديم إجابات سياسية عن األسئلة االقتصادية الحالية التر

؟ هل يجب، مثل:  منها مرص 
ً
بها مرص حاليا تمر  ي 

التر الديون  التعامل مع مشكلة  يمكن  تعتمد   كيف  أن 

ي مرص عىل جذب االستثمارات األجنبية
أم عىل تشجيع الصناعة المحلية ودعمها وتوفي  البيئة   ؟التنمية فن

ها من األسئلة.   المناسبة لنموها؟ وغي 

 

أخرىألو   إجابة  إجابة عىل حساب  إىل  منحازة  األسئلة  الجماعة عىل هذه  إطار تصور شامل   جابت  ي 
فن

ورة قطاع من المؤيدين الذين الزالوا عىل دعمهم للجماعة. هذا الفقد ،  وبرنامج متكامل   فإنها ستفقد بالرصن

، ألنها   تعمل الجماعة عىل تجنبه من خالل تجنب تقديم إجاباتما    هو  ي الوقت الحاىلي
لو أقدمت عىل    فن

ي دعم تقديم إجابات 
 تلفة.  إمكانية ظهور تيارات متباينة بمواقف سياسية مخ فكأنها تساعد بنفسها فن

 

ن  عىل األغلب، ستفرز السنوات القادمة تيارات وجماعات سياسية مختلفة، خرجت من اإلخوان المسلمي 

وإجابات سياسية مختلفة لهذه األسئلة الرئيسية.    ا تقدم نسخقد  وتأثرت بهم. هذه التيارات والجماعات  

 آ دم تيار  هذا االختالف يمكن أن يصل إىل حد التباين، بحيث يقدم تيار إجابة، ويق
ً
 ،خر إجابة عكسها تماما

أحز  أن تخرج  أكير ا يمكن  اليسار بشكل  إىل  تتجه   وأخرى 
ً
ن قليال اليمي  إىل  تميل  أحزاب   ،ب  أن نرى    ا يمكن 

ي مرجعية   ا تتمسك بشكل أكير بالمرجعية اإلسالمية، وأحزاب
أخرى ال تتخىل عن هذه المرجعية لكنها تتبتن

 لصالح مرحلة انتقالية تتخ  وأخرى قد  ،وطنية ومرصية بشكل أكير 
ً
أيضا  يمكن   ،ىل عن هذه المرجعية مؤقتا

أن نرى جماعات تسع لتجنب المواجهة مع النظام الحاىلي وتحاول كسب وده، وأخرى ستقف ضد النظام  

ه : وجود  ،  الحاىلي وتعمل عىل تغيي  عىل تقديم    "القدرة" لكن ما سيحدد هذه المسارات هو متغي  أساسي



 

 

ي صو 
وع سياسي متكامل ومتماسك قادر ليس فقط عىل إقناع الناس إجابات سياسية فن ، بل فقط  رة مشر

 "القدرة".  كلمة الش هنا هي ف ،عىل تحريكهم 

 

وع السياسي )أو باألحرى المشاري    ع السياسية(، فإن األهم من ذلك هو  بغض النظر عن مضمون هذه المشر

وع ي الظروف الطبيعية  ف  ،بناء القدرة عىل توليد هذا المشر
تتولد المشاري    ع السياسية من خالل الممارسة قن

ي مرص تصبح المهمة    ،السياسية 
ي ظل غياب الممارسة السياسية السلمية فن

فال توجد    صعبة جدا،لكن فن

أحزاب سياسية   توجد  الطاقات، وال  واستغالل  ات  الخير بناء  يمكن من خاللها  ممارسة سياسية صحية 

و  السياسية  الكوادر  تنشئة  خاللها  من  األفراد   يصبح  ا لذ   ؛تصعيدهميمكن  أمام  اآلن  ي 
الحقيقر التحدي 

ن هو العمل عىل بناء هذه القدرة ن لإلخوان المسلمي  ن أو السابقي   وسط هذه الظروف الصعبة.  الحاليي 

 

ي السياسات و   ،تحتاج هذه القدرة إىل مؤسسات وإىل أفكار 
ي تعمل فن

تتولد األفكار من المؤسسات المهنية التر

ي  
الوقت يكون لدي هذه المؤسسات    مع و   ،الشأن السياسي والعالقات الخارجية   ة قراءة ومتابعالعامة أو فن

ي 
ي منها. فن

ي يعانن
احات للمشاكل التر قدرة أكير عىل فهم تعقيدات الواقع المرصي، وعىل تقديم بدائل واقير

هو حل الشامل بل  ليس هذا هو ال  ،تلك الحالة، يمكن أن تخرج الرؤي السياسية المتكاملة والقابلة للنجاح

ي  وتطويرها   للحفاظ عىل استمرارية هذه القدرةدائمة  سيكون هناك حاجة    أول الطريق فقط،
، ومن هنا تأنر

المؤسسات   و أهمية  لذلك  واالستمرار المؤهلة  الديمومة  تضمن  ي 
األفكار    ،التر من  المتكاملة  البيئة  هذه 

ي ستكون قادرة عىل توليد المشار 
ي    ع السياسية وعىل توليد األفراد القادرين واألشخاص والمؤسسات هي التر

ي سياقات مختلفة 
وبدون هذه البيئة، سيكون من الصعب تخيل تغيي     ،عىل التعامل مع هذه المشاري    ع فن

 من خارج المنظومة الحاكمة الحالية. 

 

ي الحكم أن االنتقال من المعارضة إىل الحكم ليست عملي
ن فن ا قد  كم  ة سهل   ة أظهرت تجربة اإلخوان المسلمي 

البعض فيظن  وحيد  ،  والديموقراطية كمسار  االنتخابات  البعض عىل  يركز  الحكم  إىل  الوصول  ي سبيل 
قن



 

 

ي الحكم، كما أن   ،وصالح
ي النجاح فن

ي االنتخابات ال يعتن
ي مرص توضح أن النجاح فن

لكن تجربة االنتخابات فن

ي الحكم يحتاج أمور 
ي االنتخابات. عىل ال   ا االستمرار فن

خر يجادل البعض أن طريق  جانب اآل أكير من النجاح فن

وأنه بدون امتالك القوة الكافية ال يمكن تصور الوصول إىل الحكم    فقط،  امتالك القوةعىل    يعتمد الحكم  

ي النجاح  
ي مواقع الرئاسة ومجلس النواب. لكن حتر امتالك القوة ال يعتن

ي العمىلي له، حتر لو كنت فن
بالمعتن

ي الحكم
، لكن يمكن للقوة الغاشمة أن  ف  ،فن ن ي الحكم ضد إرادة المواطني 

تضمن استمرار نظام سلطوي فن

ن  ن وبالمواطني  ي الستمرار نظام يسع أن يحكم للمواطني 
ي مناخ من الحرية   القوة وحدها ال تكقن

. ومن هنا  فن

وع السياسي القابل للتنفيذ الذي من خالله يتم إدارة عملية التغيي  السياسي والحكم.  ي أهمية المشر
 تأنر

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 المراجع: 

A, Lucia Ardovini B. “The ‘ Failure ’ of Political Islam ? The Muslim Brotherhood ’ 

s Experience in Government.” Lancaster University, 2017. 

Abd Rabou, Ahmed. “Arab Spring and the Issue of Democracy: Where Does 

Middle Eastern Studies Stand?” In Arab Spring Modernity, Identity and 

Change, edited by Eid Mohamed and Dalia Fahmy, 173–204. Palgrave 

Macmillan, 2020. 

al-Anani, Khalil. “Devout Neoliberalism?! Explaining Egypt’s Muslim 

Brotherhood’s Socio-Economic Perspective and Policies.” Politics and 

Religion 13, no. 4 (December 11, 2020): 748–67. 

https://doi.org/10.1017/S1755048320000085. 

Awad, Marwa. “Egypt Brotherhood Businessman: Manufacturing Is Key.” 

Reuters, 2011. https://www.reuters.com/article/egypt-brotherhood-

investment-idINL5E7LR4CK20111027. 

Bellin, Eva. “Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle 

East: Lessons from the Arab Spring.” Comparative Politics 44, no. 2 (January 

1, 2012): 127–49. https://doi.org/10.5129/001041512798838021. 

Carothers, Thomas. “The End of the Transition Paradigm.” Journal of Democracy 

13, no. 1 (2002): 5–21. https://doi.org/10.1353/jod.2002.0003. 

Cook, Steven. “Political Instability in Egypt.” Contingency Planning 

Memorandum No. 4, 2009. 

https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/SatloffSc



 

 

henker20130516-CFR.pdf. 

Geddes, Barbara. “What Do We Know About Democratization After Twenty 

Years?” Annual Review of Political Science 2, no. 1 (1999): 115–44. 

https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.115. 

Geddes, Barbara, Joseph Wright, and Erica Frantz. “Autocratic Breakdown and 

Regime Transitions:” Perspectives on Politics 12, no. 2 (2014): 313–31. 

https://doi.org/10.1017/S1537592714000851. 

Görmüs, Evrim. “The Economic Ideology of the Egyptian Muslim Brotherhood: 

The Changing Discourses and Practices.” Journal of Emerging Economies 

and Islamic Research 4, no. 3 (2016): 60. 

https://doi.org/10.24191/jeeir.v4i3.9097. 

O’Donnell, Guillermo, and Philippe C. Schmitter. Transitions from Authoritarian 

Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. The Johns 

Hopkins University Press, 1986. 

Randall, Vicky, and Lars Svåsand. “Party Institutionalization in New 

Democracies.” Party Politics 8, no. 1 (January 30, 2002): 5–29. 

https://doi.org/10.1177/1354068802008001001. 

Sadiki, Larbi, ed. Routledge Handbook of the Arab Spring: Rethinking 

Democratization. Routledge Taylor & Francis, 2015. 

Schmitter, Philippe C. “The Role of Elites in Democratization.” Journal of Chinese 

Political Science 23, no. 1 (March 3, 2018): 33–46. 

https://doi.org/10.1007/s11366-017-9494-7. 



 

 

Shehata, Samer S. “Political Da῾ Wa: Understanding the Muslim Brotherhood’s 

Participation in Semi-Authoritarian Elections.” In Islamist Politics in the 

Middle East, 134–59. Routledge, 2012. 

Transitions from Authoritarian Rule, n.d. 

Willi, Victor J. The Fourth Ordeal: A History Of The Muslim Brotherhood In Egypt, 

1968–2018. Cambridge University Press, 2021. 

https://doi.org/10.1080/13530194.2020.1778443. 

 Accessed August .الصاوي, عبدالحافظ. “اإلخوان المسلمون والمسألة االجتماعية.. رؤية أخرى.” الجزيرة نت

16, 2021. https://www.aljazeera.net/opinions/2020/7/12/ -المسلمون-اإلخوان

2-المسألةو  . 

 ”. ي اإلنتقال الديموقراطي
ي فن . “مالحظات عن العامل الخارجر سياسات عربيةبشارة, عزمي , no. 38 (2019): 7–26. 

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue038/Documents/Siyassat38

-2019-Bishara.pdf. 

2020اإلخوان المسلمون والمسألة االجتماعية.” الجزيرة نت,  جعفر, هشام. “  . 

https://www.aljazeera.net/opinions/2020/6/23/ والمسألة-المسلمون-اإلخوان . 

ن وثورة يناير) , ياش. “اإلخوان المسلمي  2019(: الجزء الثالث.” دراسات سياسية, 3فتخي . 

ي المراحل
2018تركيا,  -االنتقالية.” دراسات سياسية. اسطنبول محسن, أحمد. “األفكار وصنع السياسات فن . 

 

 


